NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

MAS Moravská cesta - Tydýt

ČERVENEC – ZÁŘÍ 2018

ČERVENEC
Během měsíce červenec se odehrálo
několik významných událostí. Na jeho
počátku se konal první ročník GFF
v Rožnově pod Radhoštěm v krásném
prostředí Městského parku. Dále byl
uspořádán seminář pro zástupce MAS za
strany ŘO IROP, který se věnoval
aktualizaci
Interních
postupů
a
průběžným
informacím
o
stavu
vyhlašování výzev a hodnocení projektů
v rámci
Závěrečného
ověření
způsobilosti, které je v gesci ŘO IROP. Do
konce května mohli žadatelé předkládat
žádosti v rámci 1. Výzvy OPŽP – výsadba
dřevin na nelesní půdě, a proto v měsíce
červenec zasedala Hodnotící a Výběrová
komise i Výbor spolku.
GARDEN FOOD FESTIVAL , ROŽNOV
POD RADHOŠTĚM (30. 6. – 1. 7. 2018)
Začátkem letních prázdnin se konal první
ročník Garden Food Festivalu v Rožnově
pod Radhoštěm v Městském parku.
Během
víkendu
navštívilo
festival
dobrého jídla a pití přes deset tisíc
návštěvníků, kteří si mohli vybrat z
nabídky více než šedesáti restaurací a
regionálních producentů. Kuchaři nabízeli
menu ve stylu klasických valašských
specialit, ale také specialit zahraničních.

SEMINÁŘ IROP KE SC 4 .1, PRAHA (12.
7. 2018)
Ze strany ŘO IROP byl uspořádán seminář
pro zástupce MAS na téma SC 4.1, který
v sobě zahrnoval představení nové verze
Minimálních požadavků ŘO IROP k
implementaci SCLLD, Oblast podávání
změn SCLLD a jejich administraci, Přehled
chyba nedostatků, které se vykytují při
hodnocení a výběru projektů na MAS a v
závěru semináře byly promítnuty novinky
z oblasti systému MS 2014+.
HODNOTÍCÍ KOMISE OPŽ P, NÁKLO (16.
7. 2018)
Dne 31. 5. 2018 byl ukončen příjem
žádostí v 1. Výzvě OPŽP – výsadba dřevin
– MAS Moravská cesta. Celkem byl přijat
jeden projekt a následně byla ze strany
MAS provedena kontrola formálních
náležitostí a přijatelnosti. Projekt splnil
kritéria FN a P, proto mohl být zařazen do
druhé fáze Věcného hodnocení. Hodnotící

komise byla zvolena Výborem spolku a
hodnotitelé
rovnoměrně
zastupovali
veřejný a soukromý sektor. Projekt v
rámci hodnocení získal minimální počet
bodů a byl následně předán členům
výběrové komise.
VÝBĚROVÁ KOMISE OPŽP, NÁKLO (17.
7. 2018)
Výběrové
komisi
byl
předložen
ohodnocený projekt ze strany hodnotitelů
k jeho výběru. Členové výběrové komise
byli seznámeni s cíli projektu i jeho
bodovým hodnocením ze strany Hodnotící
komise. Členové Výběrové komise v
závěru jednání doporučili vybraný projekt
Výboru spolku ke schválení.
VÝBOR SPOLKU, NÁKLO (18. 7. 2018)
Dne 18. 7. 2018 zasedal Výbor spolku.
Přítomným členům Výboru spolku byl
představen
seznam
doporučených
projektů k financování na základě
bodového hodnocení a v závislosti na
finanční alokaci pro 1. Výzvu MAS
Moravská cesta – Výsadba dřevin. Výbor
spolku
prověřil
formální
správnost
hodnocení Výběrové komise a následně
schválil předložený projekt k podpoře. V
dalším bodě jednání byla schválena členy
Výboru spolku Zpráva o plnění ISg (za
období 1. 1. – 30. 6. 2018), kterou
přednesla Manažerka SCLLD. v závěru
jednání byly přítomným předány aktuální
informace o projektu MAP vzdělávání II a
v oblastech IROP, OPŽP, PRV, OP
ZAMĚSTNANOST.

SRPEN
V měsíci srpen MAS zahájila práce na
dokumentu Mid – term evaluace realizace
strategií
SCLLD.
Toto
střednědobé
hodnocení se skládá z Evaluační zprávy a
Případové
studie.
V rámci
těchto
dokumentů bude MAS hodnotit vývoj

území
v návaznosti
na
statistické
ukazatele (demografické, počet výzev,
počet projektů apod.). V rámci tohoto
hodnocení bude zasedat i tzv. Focus
Group a budou probíhat i rozhovory
především s žadateli, kteří úspěšně
zrealizovali předložené projekty.
Dále probíhala úprava Interních postupů
pro IROP dle připomínek zaslaných ze
strany ŘO.
MONITORING A EVALUAC E SCLLD
MAS Moravská cesta postupně připravuje
střednědobé
hodnocení
Integrované
strategie CLLD. Jedná se o tzv. Midterm
evaluaci, kterou musí zpracovat každá
MAS, které byla schválena SCLLD.
AKTUALIZACE INTERNÍC H POSTUPŮ
IROP
Na konci měsíce byly zaslány ze strany ŘO
IROP Interní postupy s připomínkami k
zapracování.
MAS
Moravská
cesta
připomínky doplnila a dne 17. 9. 2018
byly
schváleny
ŘO.
Nyní
budou
postoupeny ke schválení Výboru spolku.

ZÁŘÍ
V měsíci září se konaly tradiční Litovelské
slavnosti spojené s Farmářským trhem
regionálních produktů. V rámci projektu
MAP II se uskutečnila exkurze pro
zástupce škol do regionu Šumperského
venkova. V závěru měsíce se konala
tradiční akce pořádaná ze strany MAS
Moravská cesta s názvem Podzimní
slavnost regionálních produktů a řemesel.
LITOVELSKÉ SLAVNOSTI , LITOVEL (8. 9.
2018)
V sobotu dne 8. 9. 2018 se konala tradiční
akce s názvem Litovelské slavnosti, jejíž
součástí byl i Farmářský trh na Náměstí

Přemysla Otakara II. v Litovli. Pro
návštěvníky
byl
připraven
bohatý
program – hudební vystoupení, návštěvy
radniční věže a v neposlední řadě ve
večerních hodinách ohňostroj v tématu
výročí vzniku Československa.
EXKURZE PRO ZÁSTUPCE ŠKOL V MAP II
DO REGIONU ŠUMPERSKÉHO VENKOVA
(13. – 14. 9. 2018)
MAS Moravská cesta, z.s. je realizátorem
projektu
Místní
akční
plán (MAP)
vzdělávání pro ORP (obec s rozšířenou
působností) Litovel II. V rámci tohoto
projektu a jeho implementačních aktivit
jsme se rozhodli uskutečnit plánovanou
exkurzi pro ředitele a pedagogické
pracovníky škol. Exkurze se konala v
termínu 13. – 14. 9. 2018 a probíhala na
území MAS Šumperský venkov. Během
exkurze byly navštíveny MŠ a ZŠ Dolní
Studénky, ZŠ Hrabišín a ZŠ Šumperk
(Vrchlického).

NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ ŠKOL A
STAROSTŮ Z PARDUBICKÉHO KRAJE
(12. – 14. 9. 2018)
Ve dnech 12. – 14. 9. 2018 navštívili
zástupci
škol
a
starostové
obcí
z Pardubického
kraje
region
MAS
Moravská cesta. První den je čekala
návštěva obce Bouzov a zde prohlídka
Muzea tradic a řemesel a v rámci
večerního programu prohlídka hradu
Bouzov. Druhý den začínal prohlídkou
Doubravského dvora, následoval oběd
v certifikovaném Hostinci Chomout, který
byl spojen i s exkurzí pivovaru. Odpolední
program zahrnoval návštěvu obce Náklo a
představení
realizovaných
projektů.
Večer byl připraven program na Fortu
v Křelově. Poslední den patřil obcím
Skrbeň a Příkazy, kde starostové těchto
obcí provedli návštěvu po obci s ukázkou
realizovaných projektů a zajímavostí.

PODZIMNÍ SLAVNOST, FORT XVII.
KŘELOV (23. 9. 2018)
V neděli 23. 9. 2018 se konal v pevnosti
Fort XVII. v Křelově již 4. ročník
úspěšného
podzimního
jarmarku
regionálních produktů
a
ukázky
řemesel. Akci pořádala MAS Moravská
cesta ve spolupráci s Fortem Křelov a obcí
Křelov - Břuchotín. Během celého dne jste
mohli vidět ukázky tradičních řemesel a
také bvla možnost zakoupit si dobroty od
dvaceti regionálních producentů, kteří
jsou certifikování
značením HANÁ
regionální produkt® nebo JESENÍKY
originální produkt®. Akce byla doplněna i
skvělým doprovodným programem –
připraveno bylo pohádkové divadlo Studia
bez
kliky,
žonglérské
vystoupení,
sportovní a výtvarné aktivity připravené
ze strany Rodinného a komunitního
centra Housátko a RC Křelovského
Kaštánku. Součástí programu byla také
akce v rámci projektu MAP II.

A NA ČEM PRACUJEME…
MAS Moravská cesta nyní připravuje
změnu integrované strategie v návaznosti
na úpravu programového rámce IROP –
sociální služby a dále bude provedena
změna u Programových rámců v rámci OP
Zaměstnanost, jelikož MAS obdrží další
finanční prostředky na podporu projektů
v regionu
v oblasti
Zaměstnanosti,
Prorodinných opatření, Sociálních služeb
a komunitních center.
MAS připravuje výzvu v rámci IROP –
Podpora sociálních služeb, jejíž vyhlášení
se předpokládá na začátku roku 2019. Ve
stejném termínu by měly být vyhlášeny
dvě výzvy v rámci OPŽP v nových
podporovaných opatřeních – Realizace
ÚSES a Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.
Na měcíc říjen se v rámci projektu Místní
akční plán vzdělávání pro ORP Litovel II
připravuje zasedání Řádícího výboru MAP,
na
kterém
se
bude
aktualizovat
Startegický rámec MAP vzdělávání do

roku 2023 a také se připravuje zasedání
pracovních skupin projektu.
Dne 1. 11. 2018 proběhne
certifikace
výrobků
a
služeb
v rámci
HANÁ
regionální
produkt
a
následně 6. 11. 2018
proběhne
setkání
držitelů
značky
v Čechách pod Kosířem.

KANCELÁŘ MAS
Julie Zendulková - předsedkyně MAS
Tel.: 724 111 510
Email: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
Ing. Miloslava Hrušková - manažerka MAS
Tel.: 775 696 501
Email: miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz
Mgr. Barbora Koutná – projektová
manažerka/administrátorka MAP
Tel.: 775 696 501
Email: barbora.koutna@moravska-cesta.cz
Ing. Aneta Müllerová - asistentka MAS
Tel.: 608 082 619
Email: aneta.mullerova@moravska-cesta.cz
WEBOVÉ STRÁNKY
www.moravska-cesta.cz
www.regionalni-znacky.cz
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